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สรปุข้อเสนอเชิงนโยบาย งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2564 
ประเดน็ความมัน่คงทางสุขภาพ ประเดน็ย่อยกลไกระบบสุขภาพ 

 
1. ใหค้ณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัต าบลและระดบัอ าเภอ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และภาคเีครอืข่าย จดัระบบในการเตรยีมพรอ้ม ป้องกนั ตอบสนอง และฟ้ืนฟู (2P2R)            
ในสถานการณ์การระบาดและภยัพบิตั ิทัง้ดา้นสุขภาพ เศรษฐกจิ และสงัคม 
 

2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ทัง้ระดับอ าเภอและ
จงัหวดั        มอีงคป์ระกอบจากผูน้ าหรอืตวัแทนของชุมชนร่วมอยู่ดว้ย และมอี านาจในการระดมงบประมาณ
และทรพัยากรของภาครฐัและภาคสว่นอื่น ๆ เขา้มาบรหิารจดัการภาวะวกิฤต 
 

3. ใหส้ถาบนัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (health literacy) ของคนไทยใน
ความปกตใิหม่ (new normal) ในศตวรรษที ่21 และบรรจุในหลกัสตูรของสถานศกึษา 
 

4. ให้ส านักงานจงัหวดั ก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์จากวดั มสัยิด สถานศึกษา และพื้นที่
สาธารณะเพือ่การจดัการสุขภาพ เช่น การสง่เสรมิสุขภาพ การออกก าลงักาย การผลติอาหารปลอดภยั และ
การเป็นพืน้ทีพ่กัพงิกรณีเกดิโรคระบาดหรอืภยัพบิตั ิเป็นตน้ 
 

5. ให้เจ้าของสถานประกอบการ เช่น โรงงาน โรงแรม ตลาด ร้านอาหาร สถานบนัเทิง ก าหนด
มาตรการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อ ทัง้ในสถานการณ์ปกติและการระบาดของโรค และตดิตามผลการ
ปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั/อ าเภอ องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
 

6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องในระดบัพื้นที่ ออกนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตักิาร แนวทางปฏบิตั ิรวมถงึการปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้บญัญตัิหรอื
เทศบญัญตัทิี่เป็นอุปสรรคต่อการจดัการโรคในภาวะวกิฤต และภยัพบิตั ิรวมถงึมกีารซ้อมแผนการจดัการ
อย่างสม ่าเสมอ 
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7. ใหส้ านักงานจงัหวดั หรอื องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พฒันาศูนยข์อ้มูลดา้นประเดน็สุขภาพและ
การจดัการภาวะวกิฤต ิทีแ่บ่งกลุ่มตามพืน้ที ่ประเดน็ และเครอืข่าย เช่น การส ารวจขอ้มูลประชากรในพื้นที่ 
รวมถงึประชากรแฝง คนต่างด้าว ให้เป็นปัจจุบนัทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถงึภาคเีครอืข่ายสามารถดงึ
ขอ้มลูมาใชไ้ดท้ัง้ในสถานการณ์ปกตแิละเมื่อเกดิภาวะวกิฤต ิ
 

8. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบักระทรวงมหาดไทยและภาคอีื่น ๆ จดัตัง้เครอืข่ายเฝ้าระวงัโรค
และภยัสุขภาพระดบัหมู่บ้านหรอืชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคและภยัสุขภาพอื่น ๆ และ
พฒันาศกัยภาพใหอ้าสาสมคัรในพืน้ที ่เช่น จติอาสา อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นแกน
น าทมีสือ่สารและสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพ (health literacy) เพือ่จดัการทัง้ภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ
 

9. ใหก้ระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ส านักงานจงัหวดั 
ทอ้งถิน่จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมถงึหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนและส่งเสรมิการพึง่ตนเองทาง
สุขภาพ เศรษฐกจิ และสงัคม ของพืน้ที ่โดยการสนับสนุนการพฒันาโครงการผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น กองทุน
สุขภาพต าบล โครงการสรา้งเสรมิสุขภาพ เป็นตน้ 
 

10. ให้ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
สนับสนุนกลไกพี่เลี้ยงในระดบัพื้นที่เพื่อให้เกิดกระบวนการขบัเคลื่อนการดูแลตนเองด้านสุขภาพของ
ประชาชน ทัง้ในสถานการณ์ปกตแิละภาวะวกิฤต ิทัง้ระยะเตรยีมพรอ้ม ป้องกนั ตอบสนอง และฟ้ืนฟูเยยีวยา 
(2P2R) ผ่านกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีแ่ละโครงการพฒันาสุขภาพต่าง ๆ 
 

11. ให้ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สรา้งพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
ภาคเีครอืขา่ยในระดบัพืน้ที ่และมกีารสงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้ถอดบทเรยีนโมเดลตน้แบบ เพือ่ขยายผลในการ
เขา้ถงึแหล่งทุนต่าง ๆ 
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ประเดน็ชุมชนท้องถ่ินจดัการตนเอง 
 

ข้อเสนอต่อชุมชน 
1. ให้ชุมชนจดัพื้นที่กลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามสี่วนร่วมเรยีนรู้กบัชุมชน เกดิการจดัการ

ตนเองของชุมชนได้ตามบรบิทของพืน้ที ่ตามสภาพจรงิอย่างเป็นรูปธรรม (พืน้ทีก่ลาง เช่น สภาผูน้ าชุมชน 
สภาองคก์รชุมชน เป็นตน้)  

2. ใหชุ้มชนและต าบล มกีารจดัการขอ้มูลและน าใช้ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา 
แผนป้องกนั แผนปฏิบตัิการ และแผนฟ้ืนฟูเพื่อเยยีวยา ตามแนวทางการสร้างชุมชนเขม้แขง็ เกิดความ
ปลอดภยัต่อการด ารงชวีติของประชาชนในพืน้ที ่

3. ใหผู้น้ าชุมชนสรา้งความร่วมมอืกบัภาคเีครอืขา่ย เพิม่ความหลากหลายของภาค ีใหส้อดคลอ้งกบั
แผนชุมชน สอดคล้องภารกจิของหน่วยงาน ร่วมกบัการใช้พื้นที่กลางเชื่อมโยงภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วน 
เพือ่การจดัการตนเองของชุมชน 
 
ข้อเสนอต่อภาคี 

1. ให ้สปสช. และ สสส. ร่วมกบัภาคใีนพืน้ที ่จดัตัง้ “กองทุนสุขภาวะระดบัพืน้ที”่ ใหเ้ขม้แขง็ ชุมชน
เกดิการเรยีนรูเ้พื่อการจดัการตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบาย ภายใต้บรบิทจรงิอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
สนบัสนุนงบประมาณเยยีวยาสถานการณ์ปัญหาฝ่าวกิฤตโิควดิ-19 เป็นตน้  

2. ให้ภาคทีุกภาคส่วนในพื้นที่ มสี่วนร่วมสร้างหลกัสูตร “ชุมชนเขม้แขง็ จดัการตนเองได้” เฉพาะ
พืน้ที ่ชุมชนไดเ้รยีนรูก้ารจดัการตนเองทีส่อดคลอ้งกบับรบิท น าใชค้วามรูเ้พือ่ก าหนดทศิทางสรา้งการมสี่วน
ร่วมในเชงิการปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม  

3. ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สรา้งระบบการจดัการขอ้มลูต าบล ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางขอ้มลู 
(big data) ใหป้ระชาชนและหน่วยงานไดน้ าใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  

4. ให้กระทรวงมหาดไทย มนีโยบายให้ผู้น าชุมชนที่ได้รบัการแต่งตัง้ ผ่านการอบรมในหลกัสูตร 
“ผูน้ าเพื่อการจดัการหมู่บา้น” ก่อนปฏบิตังิาน ให้ผูน้ าเกดิกระบวนการเพิม่ขดีความสามารถ และการพฒันา
ศักยภาพในด้านการจัดการหมู่บ้านตามบริบทของบุคคลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เรียนรู้กระบวนการ
ด าเนินงาน รวมถงึการก าหนดกลไกการเพือ่ตอบสนองต่อสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ภยัพบิตัติ่าง ๆ ได ้

5. ขอใหห้น่วยงาน ภาคสีนับสนุน ไดแ้ก่ สสส. สปสช. สช. พอช. สนับสนุนกลไกการใชพ้ืน้ที่กลาง
เชื่อมโยงภาคเีครอืขา่ยทุกภาคสว่น ใหชุ้มชนสามารถจดัการตนเองได ้
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6. ใหภ้าควีชิาการ ร่วมสนบัสนุนงานวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาบรบิทเฉพาะพื้นทีใ่น
ภาคใต้ เช่น การจดัการสิง่แวดลอ้มเพือ่หยุดระบาดของโรค การจดัการทรพัยากรบรบิทพืน้ทีต่ามภูมศิาสตร ์
ฝัง่อ่าวไทย ฝัง่อนัดามนั ใตต้อนบน และชายแดนใต ้เป็นตน้ 

7. ให ้สปสช. ทบทวนหลกัเกณฑก์ารสนับสนุนการใชง้บประมาณของกองทุนสุขภาพต าบล และให้
สดัส่วนของคณะกรรมการให้มผีู้แทนจากสภาผู้น าชุมชน และสภาองค์กรชุมชนต าบล เพิม่มากขึ้น และ
สนบัสนุนงบประมาณ การจดัการขอ้มลูโดยชุมชน การจดัท าแผนชุมชนพึง่ตนเอง การจดัท าแผนต าบล และ
การด าเนินงานเพื่อพฒันาสุขภาพชุมชนสอดคลอ้งกบัปัญหาและความต้องการ ตามแนวทางการสรา้งชุมชน
เขม้แขง็
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สรปุข้อเสนอเชิงนโยบาย งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2564 
ประเดน็ ความมัน่คงทางฐานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. ให้  สสส.  สช สปสช พอช หนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  เพื่ อจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคใต้  

2. ให้กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สนับสนุนเครอืข่ายการจดัการ 
ภยัพบิตัภิาคใต ้ดงันี้ 

2.1 จดัตัง้คณะกรรมการ ปรบัปรุง พรบ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 ใหม้ตีวัแทน
เครอืขา่ยจดัการภยัพบิตั ิร่วมเป็นอนุกรรมการจดัตัง้คณะกรรมการระดบักระทรวง เพือ่สง่เสรมิชุมชนในการ
เตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิบูรณาการทัง้ภาครฐั และภาคประชาสงัคม พรอ้มทัง้ใหเ้กดิขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใน
การเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัชิุมชนใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการระดบัส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เขต เพือ่ประสานงานการสง่เสรมิชุมชน เตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัใินระดบัจงัหวดัเป็นพืน้ทีรู่ปธรรม 

2.2 จดัตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิชุมชนเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตันิ าร่อง ในจงัหวดัทีม่ี
เครอืขา่ยความร่วมมอืท างานปฏบิตักิารในพืน้ที ่จ านวน 15 จงัหวดั 

2.3 สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ทัง้งบประมาณและความรู้ สร้าง
รปูธรรมเชงิพืน้ที ่โดยการบนัทกึความร่วมมอืการส่งเสรมิชุมชน ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายน าร่อง จ านวน 1,000 
ชุมชน ภายในเวลา 2 ปี 

3. ใหห้น่วยงานต่อไปนี้ สนับสนุนเครอืข่ายการจดัการขยะภาคใต้ ดงันี้ 
3.1 ให้กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น มนีโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้าง

มาตรการให้สอดรับกับ Roadmap ที่รฐับาลประกาศแผนปฏิบัติการด้านการจดัการขยะทัว่ไปและขยะ
พลาสตกิ ใหม้คีวามชดัเจนและปฏบิตัไิดจ้รงิในระดบับุคคล ครวัเรอืน ชุมชน และสถานประกอบการ 

3.2 ให้กระทรวงศึกษาธิการ มนีโยบายและสนับสนุนให้โรงเรยีน มกีารจดัการขยะครบวงจร     
มแีหล่งเรยีนรูก้ารจดัการขยะ และยกระดบัเป็นหลกัสตูรการจดัการขยะในโรงเรยีน 

3.3 ให้กระทรวงมหาดไทย มมีาตรการบงัคบัใช้กฎหมายการจดัการขยะและสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ เช่น โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า มหาวทิยาลยั และองค์กรขนาดใหญ่ ให้มกีาร
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จดัการขยะ ณ แหล่งก าเนิด (ก าหนดมูลค่า/จดัการขยะต้นทาง-ผูผ้ลติ/ ครวัเรอืนจดัการขยะเอง โดยเฉพาะ 
single use plastic ขยะอนัตราย/เน้นการลดขยะ อปท. รวบรวมจดัการขยะในครวัเรอืน) 

3.4 ใหค้ณะกรรมการจดัการขยะและสิง่ปฏกิูลระดบัจงัหวดั มมีาตรการในการบรหิารจดัการขยะ
ขา้มเขตพืน้ที ่สนบัสนุนใหเ้กดิกองทุนขยะ เพิม่มาตรการจดัการขยะตกคา้งทีส่ง่ผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ยู่รอบ
กองขยะ  

3.5 ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มมีาตรการรณรงคเ์ร่งด่วน เพือ่สง่เสรมิการ
ใชภ้าชนะบรรจุอาหารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และใชภ้าชนะบรรจุอาหารเท่าทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีม่ ี
การขยายตวัของธุรกจิ Food delivery 

4. ใหห้น่วยงานต่อไปนี้ สนับสนุนเครอืข่ายสุขภาวะทางทะเล ดงันี้  
4.1 ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเป็นหน่วย

ประสานความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและชุมชนทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งพืน้ทีรู่ปธรรมด้านสุขภาวะทาง
ทะเล และยกระดบัการจดัท าหลกัสตูรทอ้งถิน่ในสถาบนัการศกึษาทุกระดบั เพือ่สง่เสรมิสุขภาวะทางทะเล 

4.2 ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม บูรณา
การกฎหมาย พรก. ประมง พ.ศ. 2558 (แกไ้ข พ.ศ.2560) และ พรบ.สง่เสรมิและจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝัง่ พ.ศ.2558 เพื่อจดัการทรพัยากรประมงและทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่อย่างยัง่ยนืโดยการมี
ส่วนร่วม (คณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดั ร่วมกบั อปท. วางมาตรการบงัคบัใช ้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
เครื่องมอืท าประมง จดัการพืน้ที ่ตามบรบิทและสถานการณ์เลีย้งชพีของชุมชนประมงแต่ละพืน้ที)่  

4.3 ใหก้รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ มมีาตรการสนับสนุนชุมชนทอ้งถิน่ ใหม้รีะบบการ
จดัการน ้าเสยี ขยะ และสิง่ปฏกิูลระดบัครวัเรอืน 

4.4 ใหก้รมประมง ยกเลกิการอนุญาตพืน้ทีส่าธารณะในการท าประมงพืน้บา้น ควรก าหนดแนว
เขตในการใช้ประโยชน์และการอนุรกัษ์ทรพัยากรทะเลและชายฝัง่อย่างชดัเจนโดยการมสี่วนร่วมระหว่าง
บุคคลและกลุ่มคน 

4.5 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
ส่งเสรมิการจบัสตัวน์ ้า การแปรรูปผลติภณัฑอ์าหารทะเล ทีส่ะอาด ปลอดภยั และไดม้าตรฐานจากต้นน ้าถงึ
ปลายน ้า (มกีารตรวจวดัคุณภาพอาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง) 
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4.6 ให้กลุ่มประมงท้องถิน่และองค์กรชุมชนชายฝัง่ มกีารบรหิารจดัการองค์กรและเครอืข่ายที่
เขม้แขง็ สามารถจดัการทรพัยากร ทุนชุมชน และวสิาหกจิชุมชนอย่างยัง่ยนื หน่วยงานหรอืโครงการใด ๆ 
จะท าการพัฒนาในพื้นที่ทะเลและชายฝัง่ต้องส ารวจ ใช้ชีวิตเกาะติดพื้นที่ ท าประชาคมและรายงาน
ผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ตดิแนวชายฝัง่ โดยประชาชนมสีว่นร่วมและยนิยอมใหด้ าเนินการ 

5. ใหห้น่วยงานต่อไปนี้ สนับสนุนเครอืข่ายการท่องเทีย่วโดยชุมชน ดงันี้ 
5.1 ใหก้ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา จดัตัง้กลไกระดบัจงัหวดั โดยใหส้ านกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดั เป็นหน่วยประสานงานการท่องเที่ยวชุมชน และมตีวัแทนเครอืข่ายการท่องเที่ยวชุมชน      
ท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยเลขานุการ และมสีถาบนัการศกึษา สนบัสนุนเงนิวจิยัใหชุ้มชน 

5.2 ให้กรมการท่องเที่ยว และองค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยนื (อพท.) สนับสนุนการยกระดบัคุณภาพและการเขา้สู่มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
เช่น มาตรฐานการท่องเทีย่วโดยชุมชน มาตรฐานโฮมสเตย ์มาตรฐาน SHA+ เป็นตน้ 

5.3 ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จดัท าโครงการรณรงค์ (campaign) “ไทยเที่ยว
ไทย ไปในชุมชน” ตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ เมื่อสถานการณ์ระบาดโรคโควดิ-19 คลีค่ลายลง และ มกีาร
สื่อสารภาพลกัษณ์ ความยัง่ยนื เป็นมติรต่อโลก ความปลอดภยัของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในวถิใีหม่ ให้
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั มบีทบาทในการสนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติธรรมชาต ิการพฒันาผลติภณัฑท์ี่
มคีุณภาพและอตัลกัษณ์ การตลาดและประชาสมัพนัธ์ การเชื่อมโยงและพฒันาเครอืข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในระดบัจงัหวดั 

5.4 ให้สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ มุ่งมัน่พฒันากลไกขบัเคลื่อนภาคีเครือข่าย
ท่องเทีย่วโดยชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เชื่อมโยงภาคเีครอืข่ายภาครฐั ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และสนบัสนุน
ใหเ้ครอืขา่ยการท่องเทีย่วโดยชุมชนระดบัจงัหวดัพฒันาตนเอง เขา้สูม่าตรฐานดา้นความปลอดภยัสุขอนามยั 
(SHA SHA+) เพื่อการปรับตัวตามวิถีใหม่ (New Normal) (สมาคม สถาบันการศึกษาพัฒนาคู่มือการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชน จดัการท่องเทีย่ว จดัการขยะ จดัการความเสีย่ง แบบง่ายท าไดเ้อง) ยกเลกิกฎหมายที่
ควบคุมกดทบัชุมชน (เช่น พรบ.น าเที่ยวฯ) และให้ชุมชนมสีทิธอิอกแบบ ก ากบั จดัการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนดว้ยตน้เอง 
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สรปุข้อเสนอเชิงนโยบาย งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2564 
ประเดน็ความมัน่คงทางมนุษย ์

 
1. ใหห้น่วยงาน ภาคเีครอืข่าย ไดแ้ก่ สสส. สปสช. สช. ร่วมสนับสนุนเครอืขา่ยความมัน่คงทาง

มนุษย ์ดงันี้ 
1.1 ใหใ้ชพ้ืน้ทีก่ลางขบัเคลื่อนงานความมัน่คงทางมนุษยใ์นพื้นที ่ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของ

ประชาชน  
1.2 ก าหนดโครงสรา้งการท างานที่มาจากภาคประชาชน นกัวชิาการ และหน่วยงานภาครฐั เพือ่

จดัท าแผนขบัเคลื่อนสู่การปฏบิตัิจรงิ และมกีารตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมี
การประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานทุกปี 

1.3 จดัท าแผนยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงทางมนุษย ์ 
1.4 จดัตัง้กองทุนเพือ่สรา้งเสรมิสุขภาพประชาชน ระดบัจงัหวดั 
1.5 จดัท าระบบฐานขอ้มลูกลางและบูรณาการระบบขอ้มลูทีม่อียู่เพือ่ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

2. ใหห้น่วยงานผูส้นับสนุนพืน้ที ่ใชพ้ืน้ทีก่ลางเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวคดิในการเชื่อมโยง บูรณาการ
ความร่วมมอื และสนับสนุนพื้นทีชุ่มชนในการสร้างความมัน่คงทางมนุษย ์ทัง้ในระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ 
ตามบรบิทและศกัยภาพ ดงันี้  

2.1 ใหก้ขป. สมชัชาสุขภาพจงัหวดั และองคก์รอื่น ๆ ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 14 
จงัหวดัภาคใต ้เป็นเจา้ภาพการด าเนินการดา้นความมัน่คงทางมนุษย์ 

2.2 พชอ. และอบต. เป็นเจา้ภาพหลกัในการขบัเคลื่อนความมัน่คงทางมนุษยใ์นระดบัต าบล 
3. ให ้สสส. พจิารณาการกระจายอ านาจดา้นการบรหิารจดัการและดา้นโครงสรา้ง ใหส้นับสนุนการ

สรา้งเสรมิสุขภาพระดบัจงัหวดั และระดบัภูมภิาค 
4. ให้หน่วยงานระดบัจงัหวดั ร่วมกบั สสส. น าหลกัสูตรกรูซุส ชมรมแม่อาสา หลกัสูตรการดูแล

ผูส้งูอายุกลุ่มเปราะบาง การคน้หาและพฒันาภาวะสมองเสือ่ม เพือ่ขยายผลตน้แบบสูก่ารด าเนินงานในระดบั
พืน้ที ่ 
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ความมัน่คงทางมนุษย ์ประเดน็แม่ เดก็และเยาวชน 
 1. ใหก้ระทรวงสาธารณสุข โดยสสจ. ก าหนดใหห้ญงิตัง้ครรภแ์ละสาม ีเขา้รบัการเตรยีมการเป็นพ่อ
แม่ ให้ พมจ. ก าหนดให้การรบัวคัซีนเป็นเงื่อนไขของการได้รบัเงินสวสัดิการการช่วยเหลือเด็ก พฒันา
ศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัในชุมชน ด้านการส่งเสรมิพฒันาการเลี้ยงดูเดก็ เยาวชน และด าเนินการตาม
มาตรการลดปัจจยัเสีย่งต่อคุณภาพชวีติเดก็ เยาวชน อย่างจรงิจงั เช่นมาตรการแอลกอฮอล ์บุหรี่ 
  2. ให ้สสจ. ศธจ. และหน่วยงานการศกึษาในพืน้ที ่สรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพประเดน็แม่และเดก็ 
ผ่านระบบสถานศึกษา ศพด. โรงเรียน การศึกษาในรูปแบบอื่นๆ พมจ. สนับสนุนการจัดตัง้และการ
ด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชน องคก์รทีท่ างานดา้นเดก็และเยาวชน ในระดบัชุมชน ต าบล อ าเภอ และ
จงัหวดั เพื่อเปิดพื้นที่ให้เดก็และเยาวชนได้แสดงออกถงึศกัยภาพ รวมทัง้ส่งเสรมิการด าเนินงานของศูนย์  
พฒันาครอบครวัในชุมชน โดยการหนุนเสรมิแกนน าชุมชน เขา้มามสี่วนร่วม เพื่อให้เกดิความเขา้ใจสร้าง
สมัพนัธภาพ ระหว่าง พอ่ แม่ ลูก 
  3. ใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและหน่วยงานตน้สงักดัอื่น ด าเนินการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบโครงงานฐาน
วทิยาศาสตร์ สนับสนุนโรงเรยีนให้เชื่อมโยงกบัเครอืข่ายในชุมชน เพื่อส่งเสรมิความรอบรู้ ตื่นรู้ของเด็ก
นกัเรยีน และยอมรบั เปิดโอกาสใหศู้นยก์ารเรยีนรูชุ้มชนในชุมชน เขา้ร่วมกจิกรรมของโรงเรยีน 
  4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพชวีติ โดยใช้ขอ้มูลสถานการณ์จริงใน
พื้นที่ และใช้ภาคเีครอืข่ายผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เช่น ชมรมแม่และเดก็ สภาเดก็เยาวชนในระดบัต าบล ร่วม
ด าเนินการ เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิต าบล ชุมชนเพื่อคุณภาพชวีติแม่และเดก็ เยาวชน และสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อการจดักจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์รเดก็และ เยาวชน และศูนยพ์ฒันาครอบครวัใหเ้ดก็ ครอบครวั และ 
ชุมชน ไดม้โีอกาสท ากจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ สรา้งสมัพนัธภาพและการดูแลสุขภาพของทุก
กลุ่มวัยเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ชุมชน อบต. ศูนย์เรยีนรู้ชุมชนต่าง ๆ และองค์กรที่ท างานด้านเดก็และ
เยาวชน) เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ ได้เข้ามาเรยีนรู้และแสดงศักยภาพ ท างานร่วมกับ
เครอืขา่ยต่าง ๆ ในพืน้ที ่
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ความมัน่คงทางมนุษย ์ประเดน็กลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ 
1. ให ้กขป. เขต 11 และเขต 12 ร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้และอบจ. 14 จงัหวดั 

เป็นเจ้าภาพงานในระดบัจงัหวดั และให้ พชอ. อบต. เป็นเจ้าภาพขบัเคลื่อนประเด็นกลุ่มเปราะบางและ
ผูส้งูอาย ุเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยัแบบบูรณาการในพืน้ทีต่ าบล 

2. ให ้กขป. เขต 11 และเขต 12 ผลกัดนัใหโ้รงเรยีนผูสู้งอายุพฒันาหลกัสูตรรองรบัสงัคมสูงวยัและ
เปิดรบัสมาชกิในกลุ่มเตรยีมผูสู้งอายุ จดัใหเ้ป็นหลกัสูตรในระดบัโรงเรยีน และยกระดบัเป็นหลกัสูตรเฉพาะ
ดา้น เช่น ดา้นอาชพี ดา้นภูมปัิญญา และดา้นอื่นๆตามบรบิทของพืน้ที ่โดยมรีะดบัของหลกัสตูร (1) คนทีไ่ม่
เคยเขา้ร่วมกบักลุ่มใดเลย (2) หลกัสตูรกลาง (3) หลกัสตูรเฉพาะทาง 

3. ให ้กขป. เขต 11 และเขต 12 ร่วมกบัสาขาสมาคมผูส้งูอายุแห่งประเทศไทย ประจ าจงัหวดั ขยาย
สมาชิกในกลุ่มผู้สูงอายุ รองรับกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปและการเพิ่มกิจกรรมในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่
หลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยมนีโยบายร่วม (1) ผูสู้งอายุต้องไดร้บัการส ารวจและเขา้ชมรมใหม้ากทีสุ่ด (2) มี
การขบัเคลื่อนงานผูส้งูอายุในทุกอ าเภอ (3) มโีรงเรยีนผูส้งูอายุในทุกอ าเภอ 

4. ให้ กขป. เขต 11 และเขต 12 ผลกัดนัเชงินโยบายร่วมกบั อบจ. และ พมจ. ในการจดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลกลางทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลรายบุคคล เพื่อน าไปก าหนดทศิทางแก้ปัญหา โดยเริม่จากการพฒันากลไกใน
เชงิบูรณาการระดบัพื้นที่เพื่อให้ได้ระบบขอ้มูล และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้สูงอายุที่ครอบคลุมคุณภาพ
ชวีติทุก ๆ ประเดน็ ดว้ยการสรา้งพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู ้ ดงันี้ (1) การท างานเพื่อเชื่อมโยงการท างานของทุก
ภาคส่วนในระดบัต าบล โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ และมตีวัอย่างพืน้ทีน่ าร่อง น าไปสู่การขยายผล โดยม ีอปท. 
กองทุนสุขภาพต าบล กองทนุ LTC รพ.สต. สมาคม สาขาสภาผูส้งูอายุเป็นหน่วยงานหลกัทีต่อ้งเขา้มามสี่วน
ร่วม พฒันากลไกกลางร่วมวางแผนโดยพจิารณาคุณภาพชวีติในลกัษณะองค์รวม ดูแลร่างกาย จติใจ จติ
วญิญาณ สงัคม สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ บูรณาการทัง้มหาดไทย ฝ่ายการศกึษา สาธารณสุข  กศน. และ
บทบาทของผู้น าศาสนา เพื่อสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบแล้วขยายผลไปยงัชุมชนอื่น  ๆ (2) การท างานเพื่อ
เชื่อมโยงการท างานของทุกภาคสว่นในระดบัจงัหวดั ขบัเคลื่อนเพื่อน าไปสู่แผนพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ
ระดบัจงัหวดัเชื่อมโยงงานกบัสาขาสมาคมผูส้งูอายุแห่งประเทศไทยฯประจ าจงัหวดั 

5. ให ้สาขาสมาคมผูส้งูอายุแห่งประเทศไทย ประจ าจงัหวดั สนบัสนุนงาน ดงันี้ 
5.1 ผลกัดนัใหส้มาคมผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย แก้ไขระเบยีบให้มอีงค์ประกอบของสมาชกิใน

ชมรมใหม้ตีวัแทนผูสู้งอายุครอบคลุมทุกเศรษฐานะ กลุ่มอาชพี เพื่อสนับสนุนใหผู้สู้งอายุเขา้ชมรมผูสู้งอายุ 
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ขบัเคลื่อนชมรมผูสู้งอายุคุณภาพเพิม่ขึน้ และโรงเรยีนผูสู้งอายุทุกต าบล มกีจิกรรมโรงเรยีนทีท่ าร่วมกบัคน
ต่างวยั เพื่อให้มสีมาชกิผู้สูงอายุเขา้ร่วมกจิกรรมได้เพิม่ขึ้น และสนับสนุนใหม้กีจิกรรมต่อเนื่อง ร่วมกบัทุก
กลุ่มวยั 

5.2 สนับสนุน ส่งเสรมิ ให้เตรยีมความพร้อมก่อนเข้าวยัสูงอายุ (อายุยงัไม่ถงึ 60 ปี) เขา้ร่วม
ชมรมผูสู้งอายุ และโรงเรยีนผูสู้งอายุ เพื่อเตรยีมการเป็นผูสู้งอายุทีม่คีุณภาพ พรอ้มเป็นจติอาสาผูส้งูอายุใน
ทอ้งถิน่ 
 
ความมัน่คงทางมนุษย ์ประเดน็การจดัการปัจจยัเส่ียง 

1. ขอ้เสนอต่อภาคเีครอืขา่ยภาคประชาชน องคก์รชุมชน และภาคประชาสงัคม สนับสนุนเครอืข่าย
ความมัน่คงทางมนุษย ์ดงันี้ 

1.1 ใหภ้าคเีครอืข่ายดา้นการลดปัจจยัเสีย่งในทุกจงัหวดัในภาคใต้ มกีารสรา้งพืน้ทีก่ลางในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครอืขา่ย/องคก์ร เพือ่น าไปสูก่ารสรา้งแนวคดิกา้วขา้มประเดน็กา้วขา้มเครอืขา่ย สู่
การใชพ้ืน้ทีเ่ป็นหลกั 

1.2 ให้ภาคเีครอืข่ายด้านการลดปัจจยัเสี่ยงในทุกจงัหวดัในภาคใต้ ได้ร่วมกนัจดัท าแผนงาน
ปฏบิตักิารร่วมกนัโดยใชแ้นวทางการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นหลกัร่วมกนั 

1.3 ใหภ้าคเีครอืข่ายดา้นการลดปัจจยัเสีย่งในทุกจงัหวดัในภาคใต้ ไดส้รา้งกลไกขบัเคลื่อนงาน
ร่วมกนั โดยมอีงคป์ระกอบจากหลายภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน ภาคสือ่มวลชน เพือ่
เป็นกลไกกลางทีท่ าหน้าทีใ่นการเชื่อมโยง บูรณาการความร่วมมอื และสนบัสนุนพืน้ทีชุ่มชนในการลดปัจจยั
เสีย่งต่อสุขภาพ 

2. ขอ้เสนอต่อกองทุนสนบัสนุนกาสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สนบัสนุนเครอืขา่ยความมัน่คงทาง
มนุษย ์ดงันี้ 

2.1 ให ้สสส. เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานดา้นสุขภาพ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ระดบัจงัหวดั ในการจดัตัง้กองทุนเพื่อสร้าง เสริม
สุขภาพประชาชน จงัหวดั และขอใหด้ าเนินการแลว้เสรจ็ภายในปี 2567 
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2.2 ให ้สสส. ไดพ้จิารณาและด าเนินการดา้นการกระจายอ านาจทัง้ในเชงิการบรหิารจดัการและ
เชงิโครงสร้าง ใหเ้กดิเป็นองค์กรด้านการสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพในระดบัภูมภิาคและระดบัจงัหวดั 
และขอใหด้ าเนินการแลว้เสรจ็ภายในปี 2567 

2.3 ให้ สสส. สนับสนุนให้เกดิกระบวนการพฒันายุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสรมิสุขภาพทัง้ใน
ระดบัภูมภิาคและระดบัจงัหวดั เพื่อน าไปเป็นแนวทางการสนับสนุนงบประมาณใหก้บัภาคปีฏบิตักิารในทุก
โครงการ ภายในปีงบประมาณ 2565  

2.4 ให้ สสส. จดัท าแผนงานสนับสนุนกระบวนการขบัเคลื่อนการลดปัจจยัเสี่ยงโดยใช้พื้นที่
จงัหวดัเป็นหลกั ภายในปีงบประมาณ 2565 

3. ขอ้เสนอต่อส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) สนับสนุนเครอืข่ายความมัน่คงทาง
มนุษย ์ดงันี้ 

3.1 ให ้สปสช. ร่วมกบัองคก์รหรอืหน่วยงานดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพ จดัตัง้กองทุนเพื่อสรา้ง
เสรมิสุขภาพประชาชนระดบัจงัหวดั ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2567 

3.2 ให้ สปสช. สนับสนุนกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ ในการขบัเคลื่อนงานด้านสร้างเสริม
สุขภาพในระดบัจงัหวดั 

4. ขอ้เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) สนบัสนุนเครอืขา่ยความมัน่คงทาง
มนุษย ์ดงันี้ 

4.1 ให ้สช. ร่วมกบัองคก์รหรอืหน่วยงานดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพ จดัตัง้กองทุนเพือ่สรา้งเสรมิ
สุขภาพประชาชนระดบัจงัหวดั ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2567 

4.2 ให ้สช. สนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการสรา้งยุทธศาสตร์ ในการขบัเคลื่อนงานดา้นสรา้งเสรมิ
สุขภาพในระดบัจงัหวดั 
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สรปุข้อเสนอเชิงนโยบาย งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2564 
ประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร 

 
ข้อเสนอต่อรฐับาล สนับสนุนเครือข่ายประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ให้รัฐบาลก าหนดเรื่อง “ความมัน่คงทางอาหาร” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อตอบสนองต่อ
กระบวนการผลติ และรองรบัสถานการณ์วกิฤตทีจ่ะเกดิขึน้ 

2. ใหร้ฐับาลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เร่งรดัการออกหนังสอืรบัรองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิท ากนิ
โดยเฉพาะในบรเิวณที่เป็นพื้นที่ทบัซ้อน และยงัไม่มเีอกสารสทิธิ รวมทัง้การจดัสรรที่ดิน และการใช้
ประโยชน์ทีห่มดสญัญาเช่าจากรฐั 

3. ใหร้ฐับาลสนับสนุนนโยบายจดัตัง้กองทุนทรพัยากรพนัธุกรรมพืน้บา้น โดยรบัรองสทิธชิุมชน 
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์เพื่อใชป้ระโยชน์พฒันาพนัธุกรรมพชืทอ้งถิน่ ส่งเสรมิใหม้นีักพฒันาและจดัการพนัธุ์
พชืพืน้บา้นเพือ่สรา้งเศรษฐกจิฐานราก 

4. ให้รฐับาลส่งเสริมกลไกขบัเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ระดบัประเทศและ
ภูมภิาค โดยสง่เสรมิใหเ้กดิการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีใ์นทุกระดบัแบบมสีว่นร่วม เช่น มาตรฐาน
ท้องถิ่น มาตรฐาน จงัหวดั มาตรฐานกลุ่มจงัหวดั มาตรฐาน SDPGS มาตรฐาน Organic Thailand 
มาตรฐานสากล มาตรฐานสวนยาง (FFC) และสวนปาล์มยัง่ยนื (RSPO) เพือ่เพิม่ผลผลติเกษตรอนิทรยี์
อย่างเป็นรปูธรรม 

5. ใหร้ฐับาลแต่งตัง้เกษตรกรขบัเคลื่อนเกษตรยัง่ยนื เป็นคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีร์ะดบัชาตใินสดัส่วนที่เหมาะสม กระจายในทุกภูมภิาค มสี่วนร่วมสนับสนุนและรบัรองมาตรฐาน
เครอืขา่ยชุมชนทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัภาค 

6. ให้รัฐบาลหยุดการเข้าร่วมการท าข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ 
Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ในทนัที เพื่อ
ปกป้อง และคุม้ครองพนัธุพ์ชืของเกษตรกร รวมทัง้สทิธชิุมชน และสทิธเิกษตรกรไทย 

7. ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตัง้และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนติดตาม 
ประเมนิผลความมัน่คงทางอาหารเกดิขึน้ได้จรงิ เรยีกว่า “คณะกรรมการร่วมภาครฐั ภาคประชาสงัคม 
และภาควชิาการ”   
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ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนเครือข่ายประเดน็
ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ออกแบบหลกัสูตรการจดัการสนิค้าเกษตรปลอดภยั และสนิค้าเกษตรอินทรยี์ พร้อมทัง้จดั
กระบวนการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นแก่เกษตรกร ตัง้แต่ระดบัตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้สภาเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ออกมาตรการทีเ่อื้อต่อการท า “สวนยางยัง่ยนื” ใหเ้กษตรกรสามารถปลูก
พชื ขา้วไร่ เลีย้งสตัว ์ผสมผสานร่วมในสวนยางยัง่ยนื เพือ่เพิม่พืน้ทีค่วามมัน่คงทางอาหาร พรอ้มทัง้เร่ง
สรา้งความร่วมมอืและความเขา้ใจเรื่องสวนยางยัง่ยนืกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัท าแพลตฟอร์มการท าขอ้มูล
เกษตรยัง่ยนืทสีามารถเหน็กระบวนการผลติสนิคา้ทางการเกษตร ตัง้แต่วนัออกดอกจนถงึเวลาเกบ็เกี่ยว 
และมรีะบบฐานขอ้มลูกลางใหเ้หน็ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตรแบบครบวงจร 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง มมีาตรการแบ่งแนวเขตอนุรกัษ์และเพาะพนัธุ์
สตัว์น ้าชายฝัง่ต้นแบบ พื้นที่ชุ่มน ้า รวมทัง้การคุ้มครองพื้นที่ส าหรบัสตัว์น ้าหายากหรอืใกล้สูญพนัธุ์ 
พืน้ทีช่ายฝัง่อย่างน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง 

5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อยอดและขยายการจดัตัง้กองทุนคุ้มครองพนัธุ์พืช ตาม 
พรบ. คุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542 โดยหนุนเสรมิให้เกดิขึน้ในระดบัชุมชนและมมีาตรการจูงใจเร่งด่วน
ในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนขึน้ทะเบยีนคุม้ครองพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ ทีส่ามารถต่อยอดกบักองทุน
ต่าง ๆ ของภาครฐัไดต้่อไป 

6. ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง สนับสนุนการตรวจสอบสนิค้า
เกษตรและอาหารปลอดภยั ออกใบรบัรองผลผลติเพื่อยกระดบัมาตรฐานสู่ตลาด ระดบัผูผ้ลติ การตลาด 
และผูบ้รโิภค  

7. ให้การยางแห่งประเทศไทย ปรับนิยามและหลักเกณฑ์การส่งเสริมเกษตรผสมผสาน  
(กยท. แบบ 3)  โดยใช้ค าว่าประเภทสวนยางยัง่ยนื หมายถงึ การท าเกษตรตามแนวทางเกษตรกรรม
ยัง่ยนื ซึ่งม ี5 รูปแบบไดแ้ก่ เกษตรผสมผสาน  เกษตรทฤษฎใีหม่  เกษตรอนิทรยี ์ วนเกษตร   เกษตร
ธรรมชาต ิและปรบัแกร้ะเบยีนขัน้ตอนใหส้อดคลอ้งกบันิยามใหม่ 

8. ให้การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสถาบันวิชาการ 
ท าการศึกษาวจิยั ค้นคว้า พฒันารูปแบบการท าสวนยางยัง่ยนื ขยายผลให้แก่เกษตรกร เพื่อท าพืช
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เศรษฐกจิปาล์มน ้ามนั และไมผ้ล ใหผู้ผ้ลติปลอดโรค ผูบ้รโิภคปลอดภยั เป็นแหล่งผลติอาหารของไทย 
และของโลก  

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนเครือข่ายประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ใหก้ระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบาย “โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั” ทีเ่อื้อต่อการรบัซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รบัการรบัรอง เพื่อน าไปเป็นวตัถุดิบในการปรุงอาหารใน
โรงพยาบาล ในรูปแบบการวางแผนร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลและตวัแทนผูร้วบรวมสนิคา้หรอืองค์กร
ประกอบการ จนเกดิการวางแผนการผลติและการตลาดร่วมกนั 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ร่วมกบัหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และเครอืข่ายเกษตรและสุขภาพ เครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภค เกษตรอนิทรยีใ์นพืน้ที ่
เร่งรดัตดิตามการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั เชื่อมโยงกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานสนิค้าด้านการเกษตร รวมถงึให้ส่งเสรมิสนับสนุนการปลูกกญัชา และกระท่อม
เป็นคลงัยาคลงัอาหารประจ าครวัเรอืน 

 

ข้อเสนอต่อกระทรวงพาณิชย ์สนับสนุนเครือข่ายประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ให้กระทรวงพาณิชย์ขยายผลกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาผู้ประกอบการ และผู้ค้าออนไลน์ 
โดยการส่งเสริมการท าตลาดในผู้ประกอบการสเีขยีวตามกรอบแนวคดิ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-Circular-Green Economy) น าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
ของชุมชนใหเ้ขม็แขง็ 
 

ข้อเสนอต่อกระทรวงการคลงั สนับสนุนเครือข่ายประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ให้กระทรวงการคลงัปรบัเงื่อนไขให้เกษตรกร หรอืองค์กรภาคประชาชนและองค์กรภาค
ประชาสงัคมเขา้ถงึ พรบ. เงนิกู้ต่าง ๆ ได ้โดยก าหนดมาตรการทีเ่อือ้ต่อการเขา้ถงึงบประมาณมากขึน้ มี
ระเบยีบว่าการบรหิารจดัการงบประมาณที่ด าเนินการได้เองมากขึ้น ไม่ต้องด าเนินการผ่านหน่วยงาน
ภาครฐัในระดบัจงัหวดัทัง้หมด 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน และองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สนับสนุนเครือข่ายประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม ก าหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 5 ปี ในเรื่องการ
ส่งเสรมิเกษตรอตัลกัษณ์และเกษตรยัง่ยนืในเมอืงเพื่อการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ซึ่งเป็นการท าเกษตรยัง่ยนืที่
เน้นการใชท้รพัยากรและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ยกระดบัและต่อยอดเพือ่เพิม่มูลค่าจากตน้น ้าจนถงึปลายน ้า 
ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 13 (2566-
2570) 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจดัการแหล่งผลิตอาหารชุมชน ก าหนดเป็น
ขอ้บญัญตัขิองทอ้งถิน่เพือ่สรา้งความมัน่คงทางอาหารชุมชน  

3. ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และสถานศกึษาทุกแห่งจดัอาหารกลางวนัใหน้ักเรยีน โดยรบั
ซื้อผลผลติทางการเกษตรจากเกษตรกรทีไ่ดร้บัการรับรอง เพื่อน าไปเป็นวตัถุดบิปรุงอาหาร รวมถงึร่วม
วางแผนระหว่างโรงเรยีนและเกษตรกรเพือ่จดัการผลติ 

4. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ก าหนดแผนอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษาทรพัยากรพนัธุกรรม
พืน้บา้นและระบบนิเวศสิง่แวดลอ้ม ใหค้งอยู่เป็นฐานอาหารของชุมชนทอ้งถิน่  

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกกลางจดัการสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตร
อนิทรยีใ์นชุมชนครบวงจร ตัง้แต่การผลติ การแปรรปู การจดัจ าหน่าย และการขนสง่สนิคา้  

 

ข้อเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุนเครือข่ายประเด็นความ
มัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ใหจ้ดัเวทสีมชัชาสุขภาพ ระบบเกษตรและอาหารเพือ่สุขภาพระดบัพืน้ที ่ประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอื
ธรรมนูญสุขภาพ การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ และน าธรรมนูญสุขภาพมาประกาศเป็นเขตเกษตร
สุขภาพหรอืแผนยุทธศาสตรเ์กษตรและอาหารเพือ่สุขภาพระดบัพืน้ที ่ 

2. ให้ผลักดนัให้มีกลไกคณะกรรมการร่วมภาครฐัและภาคประชาสงัคม (กรส.)  ด าเนินงาน
อาหารเพือ่สุขภาพระดบัพืน้ที ่
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ข้อเสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนเครือข่าย
ประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ใหส้สส. สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายเกษตรและอาหารปลอดภยั เครอืข่ายความ
มัน่คงทางอาหารในทุกระดบั เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดบัจงัหวดัและระดบัภูมิภาค พร้อมทัง้
สนบัสนุนแผนงาน สือ่สาธารณะดา้นอาหารปลอดภยัใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่ 

 

ข้อเสนอต่อส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนเครือข่ายประเดน็ความ

มัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ให ้สปสช. มนีโยบายส่งเสรมิใหภ้าคเีครอืข่ายหลกัประกนัสุขภาพใชง้บประมาณจากกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น ในการจดัการระบบการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ หรอืมแีผน
ยุทธศาสตรร์ะบบอาหารชุมชนทอ้งถิน่ มกีารผลติและบรโิภคอาหารปลอดภยั 
 

ข้อเสนอต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.เขต 11 เขต 12) สนับสนุนเครือข่าย

ประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ให ้กขป. ทัง้เขต 11 และเขต 12 สนับสนุนตดิตามขอ้เสนอในระดบันโยบาย และระดบัพื้นที่
ในการขบัเคลื่อนงานประเดน็เกษตรและอาหารปลอดภยัเพือ่สรา้งความมัน่คงทางอาหารในพืน้ทีภ่าคใต้
อย่างต่อเนื่อง และประเมินระดับยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงทางอาหารของภาคใต้ ทุกปี ตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2565  และน าเสนอผลต่อเวทสีมชัชาสุขภาพจงัหวดั ภาคและระดบัชาติต่อไป 
 

ข้อเสนอต่อสถาบนัการศึกษา สนับสนุนเครือข่ายประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ี 

1. ให้สถาบนัการศึกษาในพื้นที่ร่วมมอืกบัส านักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) (SIPA) พฒันาแพลทฟอรม์กลาง เพือ่เป็นฐานขอ้มลูผูผ้ลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั และ
เป็นช่องทางใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึเพือ่เกดิการซือ้ขายภายในแพลทฟอรม์ 

2. ใหส้ถาบนัการศกึษาในพื้นทีพ่ฒันาทกัษะการจ าหน่ายสนิค้าเกษตรปลอดภยัผ่านช่องทางที่
หลากหลายใหก้บัเกษตรกรในพืน้ที ่
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3. มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษาทางเลอืกร่วมมอืกบั
ชุมชนทอ้งถิน่พฒันาหลกัสูตรการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืแบบมสี่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง เช่นหลกัสตูร “สวนยางยัง่ยนื”  

4. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในระดับ ท้องถิ่น ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย 
สนบัสนุนและสง่เสรมิพฒันาศูนยเ์รยีนรู ้“การสรา้งสวนยางยัง่ยนืตน้แบบ” ตามระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  
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สรปุข้อเสนอเชิงนโยบาย งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2564 
ประเดน็จริยธรรมส่ือเพื่อสงัคม 

 
1. ให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนกาสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนเครอืข่ายสื่อสรา้งสุขภาคใต้ 

ดงันี้ 
1.1 ให้ สสส. พฒันาศกัยภาพ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ แก่กองบรรณาธิการ และ

สมาชกิสือ่สรา้งสุขภาคใต ้
1.2 ให้ สสส. ใช้รูปแบบสื่อสร้างสุขภาคใต้ เป็นต้นแบบในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างภูมภิาคกบัภาคขีองส านักงานกองทุนสนับสนุนสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เพื่อขยายเครอืขา่ยการท างาน
ดา้นสือ่สุขภาพในการขบัเคลื่อนสงัคมสูก่ารเปลีย่นแปลงในระยะถดัไป 

1.3 ให้ สสส. น าสปอตและสื่อ ที่สื่อภาคใต้ผลติขึ้น เพื่อประชาสมัพนัธ์การสร้างเสรมิสุขภาพให้
เกดิประโยชน์ของประชาชนในสงัคมฐานราก 

2. ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ (สปสช.) สนับสนุนเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต ้ดงันี้ 
2.1 ให ้สปสช. ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) สนับสนุน

กระบวนการสือ่สารผ่านเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต้ เพื่อการเขา้ถงึสทิธทิีส่อดคลอ้งกบัวถิวีฒันธรรมภาคใต้ 
2.2 ให ้สปสช. ใชก้ลไกเครอืขา่ยสือ่ภาคใต ้เพื่อสรา้งความเขา้ใจงานสรา้งเสรมิสุขภาพแก่

ประชาชน ทีเ่ขา้ร่วมโครงการในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ที ่
2.3 ให ้สปสช. สนบัสนุนงบประมาณผลติสือ่การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึสทิธแิกเ่ครอืขา่ยสือ่สรา้งสุข

ภาคใต ้เพื่อผลติสือ่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) สนับสนุนเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต ้ดงันี้ 

3.1 ให ้สช. โดยศูนยพ์ฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมสีว่นร่วมภาคใต้ ร่วมกบัเครอืขา่ย
สื่อสร้างสุขภาคใต้ จดักระบวนการสมชัชาสุขภาพ ในประเดน็จรยิธรรมสื่อชุมชน และผลกัดนัขอ้เสนอใหเ้ป็น
นโยบายสาธารณะระดบัชาต ิ

3.2 ให ้สช. สนับสนุนงบประมาณใหอ้นุกรรมการสื่อสาร กขป. และเพิม่จ านวนโควต้าสื่อทอ้งถิน่ 
ใหเ้ขา้ร่วมเป็น คณะกรรมการ กขป. เพื่อกระจายหน้าทีแ่ละครอบคลุมการท างานสือ่สารไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

4. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สนับสนุนเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต ้ดงันี้ 
4.1 ให้ สธ. เพิม่ภาคีเครือข่ายสื่อชุมชนในโครงสร้างคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ (พชอ. 
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4.2 ให ้สธ. ร่วมกบัสถาบนัวชิาการ ใชเ้ครอืข่ายสื่อสรา้งสุขภาคใต้ เป็นกลไกเผยแพร่ผลงานวจิยั
เพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพประชาชนในพืน้ที ่

4.3 ให ้สธ. มอบหมายกลุ่มงานสือ่สารประชาสมัพนัธ ์สสจ. ใหข้อ้มลูภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข 
เพื่อใหเ้ครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต้น าเผยแพร่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

5. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) สนับสนุนเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต ้ดงันี้ 
5.1 ให ้พอช. ใชก้ลไกเครอืขา่ยสือ่ชุมชนภาคใตใ้นการสื่อสารเพื่อขบัเคลื่อนงานพฒันาสรา้งความ

เขม้แขง็ของสภาองคก์รชุมชนในพืน้ที ่
5.2 ให ้พอช. สนับสนุนกลไกเครอืขา่ยสื่อจงัหวดั เพื่อสรา้งความร่วมมอืการสื่อสารประชาสมัพนัธ์

ในจงัหวดั 
6. ส านักนายกรฐัมนตร ีโดยกรมประชาสมัพนัธ์ สนับสนุนเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต ้ดงันี้ 

6.1 ใหจ้ดักระบวนการพฒันาศกัยภาพดา้นจรยิธรรมสือ่แกน่ักสือ่สาร 
6.2 ให้คดักรองขอ้มูลขอ้เสนอเชงินโยบายจากภาคประชาสงัคม ก่อนน าไปเผยแพร่เพื่อป้องกนั

ความผดิพลาดทีส่ง่ผลต่อความมัน่คงของประเทศ 
7. กสทช. สนับสนุนเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต ้ดงันี้ 

7.1 ให ้กสทช. ทบทวน ร่างประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีส่ าหรบั
การใหบ้รกิารกระจายเสยีง เพื่อก ากบัดแูลสือ่ใหม้คีวามเป็นธรรม 

7.2 ให ้กสทช. ร่าง พ.ร.บ.รบัรองวทิยุชุมชน ใหม้กีารจดัตัง้เป็นสภาวชิาชพี เพื่อแสดงบทบาททาง
สงัคมของวทิยุทอ้งถิน่ 

8. สมาชกิเครอืขา่ยชุมชน สนับสนุนเครอืขา่ยสือ่สรา้งสุขภาคใต ้ดงันี้ 
8.1 ใหร้่วมเป็นสือ่อาสากบัเครอืขา่ยสื่อสรา้งสุขภาคใต้ โดยใชช้่องทางการสือ่สารของเครอืข่ายสื่อ

สรา้งสุขภาคใต ้เพื่อร่วมขบัเคลื่อนงานเชงิประเดน็และประเดน็งานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
8.2 ใหใ้ชเ้วทกีารสื่อสาร เพื่อถอดองค์ความรูแ้ละขบัเคลื่อนการด าเนินงานน าสู่การเปลีย่นแปลง

ทางสงัคมในระยะถดัไป 
8.3 เปิดพื้นที่ให้เครอืข่ายอื่น ๆ เขา้มาร่วมเป็นภาคเีครอืข่าย มุ่งเน้นการสร้างเสรมิสุขภาพของ

ประชาชน 
8.4 ใหจ้ดัตัง้องคก์รสื่อภาคใต ้ครอบคลุม 14 จงัหวดั ใหม้กีารประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

เพื่อผลกัดนัการท างานทีเ่ป็นพลงัของกลุ่มใหเ้หน็เป็นรปูธรรมในรปูแบบออนไลน์ หรอื on site ตามสถานการณ์ 


